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1 Welkom bij de Almeerse Foto Club op Facebook 

 
Dit document is bedoeld voor (nieuwe) leden die graag willen weten hoe gebruik kan worden gemaakt 
van Facebook samen met andere leden van de Fotoclub. 
 
De overige “social media” zoals Twitter, Hyves, LinkIn, etc. worden voor de Almeerse Fotoclub niet benut.  
Ook Fotowebsites, zg. Stocksites, etc. worden voor de Fotoclub niet benut. Het staat de leden uiteraard 
vrij een eigen keuze te maken, welke “social media” zij verder willen gebruiken.  
 
Overigens is het gebruik van Facebook voor de Fotoclub niet persé noodzakelijk: alle formele 
mededelingen van het bestuur aan de leden gaan via e-mail en de leden kunnen hun mooiste foto’s 
publiceren op onze website www.almeersefotoclub.nl, die bedoeld is voor de meer statische informatie.  
Facebook is bedoeld als aanvulling om snel informatie, uitjes, reacties, nieuwe foto’s en commentaren te 
kunnen publiceren en uitwisselen met de overige leden. 
 
 
 

2 In gebruik nemen Facebook 
 

Voor leden die nog nooit deel hebben genomen aan “social media” hier een korte instructie hoe je 
Facebook in gebruik kunt nemen. Uiteraard is een PC of laptop nodig met een internet-browser zoals 
Explorer of Firefox. 
 
Ga naar de website www.facebook.nl 
 
Het startscherm geeft de mogelijkheid je te registreren of (als je al geregistreerd bent) in te loggen. 
Vul de eerste keer de registratievelden in. Naam, e-mailadres (dat wordt je eerste gebruikersnaam), een 
wachtwoord, geboortedatum en geslacht. Dit kan uiteraard niet worden gecontroleerd door Facebook, 
dus behalve dat je e-mail moet bestaan kun je alles invullen wat je wilt. 
 
Als voorbeeld ga ik een account Voor Zitter aanmaken met gefingeerde gegevens. 
  
 

http://www.almeersefotoclub.nl/
http://www.facebook.nl/
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Velden ingevuld? Klik op REGISTREREN. 
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Klik op “Deze stap overslaan” en nog een keer op OVERSLAAN. 
 

 
Klik op “Opslaan en doorgaan”. 
 

 
Je kunt een profielfoto aangeven vanaf je eigen PC. 
Klik nogmaals op “Opslaan en doorgaan”. 
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Voor registratie krijg je nog een e-mail op het opgegeven e-mailadres om je registratie te bevestigen: Doe 
dat. Je registratie op Facebook is nu gereed. Je hebt een account met het e-mailadres als gebruikersnaam 
+ het door jou opgegeven wachtwoord. 
 
Na inloggen verschijnt je eigen “startpagina”. 
 

 
 
Het “zoekveld” kun je gebruiken om personen en groepen te vinden. “Instellingen” gebruik je om te 
bepalen wie wat mag zien en “Handleiding” (Help) geeft een zeer uitgebreide instructie. 
Het gaat natuurlijk veel te ver om alle uitleg in dit document te kopiëren. Blader door de helpteksten en 
probeer uit waar je belangstelling voor hebt.  
 
Er zijn ook altijd clubleden op de dinsdagavonden die je kunnen uitleggen hoe het werkt! Vraag ze! 
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3   Openbare groep 

 
Om te kunnen beginnen met de Almeerse Fotoclub op Facebook het volgende: 
 

- vul in het “zoekveld”: Almeerse Fotoclub 
- klik op de gevonden groep, je ziet dan de inhoud van deze groep 

 

 
 

- klik op veldje “lid worden” rechtsboven 
- er gaat dan een berichtje naar de beheerder van deze Facebook groep 
- de beheerder groep Almeerse Foto Club zal je dan lid maken  
       (zodra hij zelf actief is op Facebook uiteraard) 
- je krijgt daarna een berichtje op je startscherm dat je lid bent geworden 
- je ziet de nieuwe groep in je lijstje aan de linkerkant van je startscherm  
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- nu kun je zelf publiceren in die groep, commentariëren, “likes” uitdelen, etc. 
- je hoeft met niemand “Facebook-vriend” te zijn 
- er is geen noodzaak Facebook te gebruiken voor iets anders dan de Foto Club 

 
Link: http://www.facebook.com/groups/233892469972254/ 
 
Deze groep is, net als de website, openbaar en bedoeld voor actuele onderwerpen, recente foto’s en 
fototripjes, informatievoorziening, etc.  Let op: ook deze groep is een openbaar visitekaartje voor de Foto 
Club,  dus voor iedereen te bekijken!   
  

http://www.facebook.com/groups/233892469972254/
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3   Gesloten groep 

 
Algemene gesloten groep: http://www.facebook.com/groups/145364705594971/ 
Deze groep is bedoeld om onderling informatie / vragen / uitnodigingen uit te wisselen die alleen voor 
leden van de Foto Club bedoeld zijn. Uiteraard kunnen ook hier recente foto’s en fototripjes worden 
gepubliceerd als je vind dat het alleen de clubleden aangaat. Deze groep is geen visitekaartje en mag zo 
technisch of gedetailleerd zijn als maar nodig is. 
 
Omdat deze groep alleen zichtbaar is voor leden, dien je eerst groepslid te worden voordat je deze groep 
kunt vinden. Dat kan alleen op uitnodiging. Daarvoor moet je: 
 

- Vraag de beheerder op Facebook “vriend” te worden 
- zodra je vriend bent geworden van de beheerder kan hij je toevoegen aan de gesloten groep 
- je ziet de nieuwe groep in je lijstje aan de linkerkant van je startscherm 
- nu kun je zelf publiceren, commentariëren, etc. 
- je hoeft met niemand “Facebook-vriend” te zijn 
- je kunt je “vriendschap” met de beheerder weer beëindigen als je dat wilt 

 
 

4  Tijdelijke groepen 

 
Deze groepen worden benut voor mentorschappen, etc.  
Gebruik en lidmaatschap alleen via het bestuur en/of de mentoren op uitnodiging. 
 

 
  

http://www.facebook.com/groups/145364705594971/
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5  Gedragsregels 

 
In het algemeen zijn de gedragsregels voor een clublid in relatie tot de Foto Club deze: 
 
Wel Wees je altijd bewust dat iedereen, ook kinderen, de inhoud kunnen opvragen. 

Breng de Foto Club en je medeclubleden alleen positief in het nieuws. 
Help je medeleden met opbouwende kritieken en ondersteuning. 

 Toestemming vragen als je iets publiceert waar medeleden eigenaar of onderwerp zijn. 
 
Niet Schelden, ruzie zoeken, beledigen of discrimineren in woord of beeld. 
 Negatief kritisch zijn met als doel kleineren van medeleden. 
 Schunnig, obsceen, beledigend, kwetsend of gruwelijk materiaal gebruiken. 
 Schenden van privacy van medeleden, publiceren compromitterend materiaal. 
 Relatie met club of medeleden gebruiken voor politieke of commerciële activiteiten. 
 
Veel plezier op Facebook met onze Foto Club! 


